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ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . CARACTERIZAÇÃO

“Corujeira significa, pois, povoação reles em lugar penhascoso, sendo o primeiro daqueles sítios um penhasco à beira dum
abismo rochoso e profundo, prolongando-se encosta abaixo até o leito da ribeira pedregosa e solitária que passa no fundego;
a Corujeira de Fora é a continuação da primeira e a Eira do Lombo, é, como se vê, originário da topografia local."

[DELIMITAÇÃO E SUBSISTEMAS]

Como ja foi referido anteriormente, a delimitação da ARU da zona da Corujeira/Tornos pretende ser uma ARU piloto para as
“Zonas Altas” do Funchal. O processo foi efectuado através de correspondência cadastral, no entanto atendendo ao facto de
que o levantamento cadastral não está actualizado, nas zonas de incongruência entre o levantamento cadastral e as
construções presentes no local, foi decidido que estas fossem incluídas na área de reabilitação urbana. Os lotes que no
levantamento cadastral revelaram ser demasiado profundos, foi decidido incluir apenas uma área em redor da habitação
presente no lote. A quinta dos Jardins do Imperador foi igualmente incluída na área de reabilitação urbana por existirem
caminhos e sistemas de vistas em redor da Quinta que merecem ser preservados e revitalizados tal como a Quinta do
Imperador necessita de ser reabilitada de forma restituir o seu valor cultural e patrimonial. A área de reabilitação urbana
abrange uma área de cerca de 53,80hectares.
Os subsistemas da ARU correspondem as diferentes características presentes em cada um deles. A zona dos Tornos (lote A)
possui características de habitação francamente dispersa com uma presença dominante de zonas agrícolas e florestais; A
zona da Eira do Lombo (lote B) possui uma relação com a mobilidade e com as acessibilidades distintas dos outros lotes e as
construções aparecem quase sempre relacionadas com a via principal; A zona do Cabeço dos Lombos (lote C) possui núcleos
de habitação compactos, com veredas estreitas e condições de risco. A este lote corresponde ainda a Quinta dos jardins do
Imperador.

[ENQUADRAMENTO HISTÓRICO]

A ocupação inicial desta “Zona Alta” do Funchal é apontada por volta do ano 1470, quando foi construída a primeira ermida,
mandada erguer por Adão Gonçalves Ferreira, em torno da qual povoaram os primeiros habitantes da zona, sensivelmente na
localização atual da Igreja de N.ª Sra. do Monte. No caso da região do Monte, que não escapou ao desenvolvimento da
atividade agrícola, no século XVI é apontado como uma “primitiva fazenda povoada”, numa altura em que o desbastamento da
mata densa, que se iniciou na altura do povoamento da ilha, continuava, e que nesta nova “freguesia e paróquia havia nela
apenas cerca de 50 fogos ou cônjuges” 2/, localizados ao longo dos lombos. No início do século XX, a freguesia do Monte era
referida pelas inúmeras quintas e grandes casas de campo dispersas nesta zona, que atraiu uma grande parte dos
estrangeiros que passavam pela ilha, tendo sido o Caminho do Monte mandado construir apenas em 1802.
O acesso inicial a esta zona, fazia-se por um caminho junto à ribeira de Santa Luzia, mais tarde por uma estrada particular que
foi “construída há poucos anos, ficando num dos extremos da estrada da Levada de Santa Luzia e no prolongamento da
Avenida Pedro José de Ornelas” 3/. Quando se inaugurou o Caminho do Ferro do Monte, em Julho de 1893, e iniciou-se a
primeira viagem em 1894, e com as concorridas peregrinações de culto à freguesia do Monte que intensificaram o fluxo de
visitantes, foram aumentando os acessos automóveis como a Estrada dos Marmeleiros em 1931.
Sobre a ARU existem algumas referências específicas sobre o Sítio da Levada da Corujeira e a nascente dos Tornos, onde é
referido que o Caminho dos Tornos foi mandado construir pela Câmara Municipal, “após terem-se iniciado os trabalhos de
captação de águas nas nascentes dos Tornos em 1898” 4/. Esta nascente dos Tornos serviu durante três décadas grande
parte do abastecimento público da Cidade do Funchal. A água chegava à antiga estação de tratamento de águas dos Tornos
através de várias captações ao longo do trajeto da levada dos Tornos. A ligação entre o Monte e esta estação, foi desativada
no ano 2000, no entanto é possível percorrê-la por caminhos que atravessam áreas urbanas da freguesia, passando pela
Corujeira de Dentro e pelo Caminho dos Tornos.
Devido à sua topografia íngreme com pequenos vales de declives agudos e ravinas altas e percursos de água associados,
aliada à construção de habitações em locais perigosos, obstrução e entubamento de cursos de água e ainda a degradação da
área florestal nas cotas mais altas, tem contribuído para que o Monte tenha sido fortemente atingido por catástrofes naturais
como aluviões que a título de exemplo, no ano de 2010, provocaram mortos e feridos na freguesia, desabamento e
soterramento de habitações e estradas. No Verão, durante vagas de calor, as zonas florestais são também muito afectadas por
incêndios florestais.

[PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO]

De acordo com os dados recolhidos nos Censos de 2011, na delimitação da ARU verificam-se 625 famílias clássicas e 601
núcleos familiares, prefazendo um total de 1994 residentes, destes 48% são homens e 52% são mulheres.
Deste número de habitantes, 22% tem idades compreendidas entre os 0 e os 19 anos; 7% entre os 20 e 24 anos, 59% entre
os 25 e 64 anos e apenas 12% tem idade igual ou superior a 65 anos. Relativamente às habilitações literárias, 14%
encontra-se a frequentar o ensino básico (os censos, nesta zona, não descrevem qual a percentagem de população que
possui unicamente o ensino básico completo), 39% encontra-se a frequentar ou já concluiu o ensino secundário, 21%
encontra-se a frequentar ou já concluiu o ensino superior. Dentro desta população, verifica-se ainda que 14% dos residentes
não sabe ler ou escrever. Relativamente ao emprego e atendendo apenas aos residentes em idade laboral constatou-se que
46% estão empregados, 16% são reformados ou pensionistas e 38% dos residentes não tem qualquer actividade económica.
Verifica-se ainda que dos residentes da ARU, 85% trabalha no sector terciário e 15% no sector secundário.

[ESTRUTURA EDIFICADA]

As “Zonas Altas” do Funchal possuem uma fraca coesão espacial pela condição morfológica do terreno, pela densidade de
ocupação do solo e pela escala do edificado. As áreas de edificação dispersa constituem espaços edificados preexistentes,
localizados na envolvente da cidade do Funchal, caracterizando-se umas por terem uma natureza mais isolada e outras por
serem uma continuidade do tecido urbano, representando ambas uma ocupação de baixa densidade e de carácter
urbano-rural. Os edifícios que compõem esta malha urbana são na sua maioria testemunho da rápida expansão dos anos
oitenta que levou à consolidação da zona da Corujeira. Estas várias épocas de construção e expansão estão presentes quer
nas soluções tipológicas como nas soluções construtivas desenvolvidas. Os edifícios mais antigos, que preservam parte das
suas características da arquitectura popular, também receberam contributos das outras épocas, albergam essencialmente
tipologias habitacionais com comércio ou serviços ao nível do piso térreo. São na sua maioria de construção em betão armado
e alvenaria, com cobertura de quatro águas em telha marselha ou canudo com cumeeira baixa. No entanto existem casos de
estruturas de madeira e de alvenaria e placa e outros casos com cobertura plana.
Relativamente aos usos, a maioria do edificado presente na área de reabilitação urbana é destinado à habitação e apenas se
verificam 11 estabelecimentos com actividades comerciais.
O PDMF de 2018, na Planta de Ordenamento I, determina que a área de intervenção da ARU está classificada, na sua
maioria, como “Área de edificação dispersa” pertencente à UOPG06-Monte. Neste enquadramento é procurada a contenção
do crescimento urbano e a sua qualificação em harmonia com os usos dominantes do solo rústico e com a fragilidade do
território no que respeita aos riscos. Estas medidas visam a manutenção da coerência e harmonização da imagem urbana a
quando a introdução de novas construções ou a ampliação/ alteração dos imóveis existentes. Na análise realizada
considera-se haver um padrão de homogeneidade no que diz respeito à volumetria, escala e densidade de ocupação do solo,
bem como diversidade ao nível da composição, forma e tipologia sendo estes factores determinantes para a correcta leitura do
enquadramento das zonas altas.

[ZONAS VERDES]

Como já foi referido a presente delimitação da ARU, demonstra que esta zona esta em confrontação com zonas de floresta.
Esta condição de confrontação, tem moldado todas as construções da zona e é um factor que não pode ser ignorado. Dentro
da delimitação da ARU, há uma enorme variedade de flora onde predominam as áreas de mata. Por outro lado, os jardins da
Quinta do Imperador apresentam-se como uns dos mais completos do município.

[PATRIMÓNIO]

O património classificado nas “Zonas Altas” do Funchal é escasso em comparação com o centro histórico. Só existe um imóvel
classificado em toda a área delimitada, é o caso da Quinta Jardins do Imperador, última residência de Carlos I da Áustria, que
escolheu viver no Monte o exílio a que foi forçado pela queda do Império Austro-Húngaro. Esta quinta é o extremo Sul da
delimitação da área de reabilitação urbana e foi incluída na delimitação para fomentar a sua recuperação e potenciar
características culturais da zona cuja preservação é necessária. O sistema de vistas panorâmicas que pode ser percorrido
nesta zona é também uma característica que merece ser preservada.

[TURISMO]

Apesar da grande proximidade à zona turística do Monte a zona da Corujeira/Tornos continua a estar  isolada relativamente à
procura turística. Embora a aposta no turismo pudesse ser um ponto de partida para a revitalização da zona, aumentando as
visitas, aumentando os estabelecimentos comerciais e assim a oferta de emprego e a frequência dos transportes públicos e as
suas condições de acesso.

[ACTIVIDADES ECONÓMICAS]

Relativamente às actividades económicas, a maioria do edificado presente na área de reabilitação urbana é destinado a
primeira habitação. Assim sendo, são escassos os casos de uso misto e apenas se verificam 11 estabelecimentos com
atividades comerciais ou serviços.

[EQUIPAMENTOS]

Na área de reabilitação urbana, verifica-se um equipamento, que corresponde ao Polidesportivo do Monte e vários fontanários
correspondentes a equipamento de arte pública.

[MOBILIDADE URBANA]

A mobilidade urbana na área de intervenção, é fortemente condicionada pela morfologia do terreno. Para além das vias
principais que permitem a circulação automóvel, as restantes vias de perfil estreito e frequentemente com declive acentuado,
permitem apenas o trânsito pedonal e não asseguram um percurso acessível a pessoas com mobilidade reduzida,
condicionada pela existência de barreiras arquitectónicas.
O núcleo da ARU, é composto por arruamentos de perfil estreito com revestimento de pavimento em calçada , pavimento
betuminoso, ou calhau rolado. A circulação é predominantemente pedonal, pois as características das vias não facilitam o
trânsito automóvel ou o estacionamento nas “Zonas Altas”. Além dos problemas de mobilidade nas inúmeras veredas da ARU,
verifica-se ainda uma falta acentuada de estacionamentos regrados que sirvam os moradores, de paragens de transportes
públicos dignas e seguras e de passeios que permitam uma circulação pedestre segura.
Dentro da área de intervenção, salienta-se ainda as levadas do Pisão e do Barreiro, importantes percursos pedestres cujas
condições de acesso dentro da área de reabilitação urbana estão descuradas.

[INFRAESTRUTURAS BÁSICAS]

No âmbito da ARU, foi realizada uma caracterização simplificada e genérica das redes de infraestruturas básicas existentes na
zona da corujeira/tornos para avaliação de eventuais necessidades de intervenção articuladas com a reabilitação do edificado
e do espaço público.
Rede de abastecimento de água
O serviço de abastecimento de água potável é fornecido, em toda a área da ARU, pela Câmara Municipal do Funchal, em
algumas zonas submetidas a intervenções anteriormente, já foi renovada a tubagem.
Rede de drenagem de águas residuais domésticas e águas plúviais
Este serviço é assegurado pela Câmara Municipal do Funchal.
Rede de telecomunicações
As “Zonas Altas” do Funchal possuem vários troços onde a rede de fornecimento de telecomunicações é feita através de
cabos aéreos, sendo estes, um elemento dissonante na imagem urbana e nas fachadas dos edifícios e havendo intervenções
programadas para as estradas, pretende-se que estes troços sejam convertidos para redes subterrâneas. O fornecimento
deste serviço é feito por várias empresas de telecomunicações.
Rede de distribuição de energia eléctica e de iluminação pública
O fornecimento de energia elétrica de baixa e alta tensão desenvolve-se principalmente por via aérea e é garantida em toda a
área delimitada pela Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM).
Rede de distribuição de Gás Natural
Não possui rede de distribuição de gás natural na área abrangida pela ARU.

[ESPAÇO PÚBLICO]

A rede de espaços públicos e de utilização colectiva existente é bastante escassa e corresponde à imagem da identidade
urbana das zonas altas pelas características do seu traçado, morfologia e escala. Existe uma clara falta de zonas públicas de
lazer, e falta de manutenção e sinalização nos acessos à importante levada dos tornos.
Ao longo do tempo a Câmara Municipal do Funchal tem realizado intervenções sobre o espaço público, estas intervenções
passaram essencialmente pela renovação de pavimentos, reformulação de infraestruturas e criação e reformulação de
estacionamentos pontuais e da rede de circulação automóvel.

[ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS E MÉTODO DE AVALIAÇÃO]

A avaliação do estado de conservação dos imóveis das “Zonas Altas” do Funchal foi realizada através de uma análise
simplificada e sistemática dos dados recolhidos nos Censos 2011.
Reconhecendo que se passaram oito anos desde os Censos, é objectivo do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana,
refazer o levantamento dos estados de conservação.
Para dar resposta a esta questão, deverá ser desenvolvida uma metodologia baseada nas seguintes fases: elaboração de
uma Ficha de Levantamento, levantamento fotográfico dos imóveis e posterior preenchimento da Ficha de Levantamento.
Considera-se que este método pode ser aplicado à generalidade dos tipos de edifícios existentes nas “Zonas Altas” do
Funchal, independentemente das suas características tais como, data de construção, técnicas construtivas, localização, tipo
de uso e actividades, entre outros. Esta ficha pretende ser simples, sintetizada e compreensível e deverá ser auxiliada por um
levantamento fotográfico e de uma breve peça escrita descritiva das anomalias/ patologias e características do edifício.
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[TRANSPORTES PÚBLICOS]

A rede de transportes públicos na zona da ARU, ao encargo da empresa Horários do Funchal, está bem distribuída. Dentro da
ARU existem 4 carreiras urbanas que ligam a corujeira ao centro do Funchal e 3 carreiras interurbanas que passam pela
corujeira em direcção a outros pontos da ilha.
A estrada da corujeira é a via pública na qual estão densificadas e aglomeradas a maioria das carreiras urbanas e, apesar das
28 paragens de autocarro existentes na ARU e de uma boa distribuição das redes de transportes públicos, verifica-se uma
falta acentuada de docas de estacionamento para os autocarros e a falta de abrigos. Das 28 paragens existentes na ARU
apenas duas possuem um abrigo para os utentes dos transportes públicos. Dado a forma como está gerido o transito nesta
zona da corujeira, os autocarros não dispõem de docas de paragem, pelo que muitas vezes ocupam a via pública, o que aliado
ao estacionamento que ocorre pela via faz com que o trânsito fique muitas vezes bloqueado e dependente do andamento do
autocarro.

[GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS]

A gestão da recolha dos resíduos sólidos na zona da Corujeira do Monte está assegurada pela Câmara Municipal do Funchal.
Os serviços do ambiente da CMF têm identificadas as vias onde o acesso e a recolha com o auxílio do veículo são difíceis e
até mesmo impossíveis dada a natureza das vias, as suas larguras e inclinações.
Os pontos de recolha estão bem localizados, no entanto muitas vezes dada a impossibilidade de recolha em algumas vias e
veredas os moradores têm que utilizar os caixotes de resíduos sólidos privados. Assim sendo nos dias de recolha de resíduos
sólidos além da existência dos pontos de recolha públicos existem também dezenas de caixotes privados a ocupar ambos os
lados das vias públicas.

[RISCOS NATURAIS]

A zona da Corujeira abrange predominantemente áreas ameaçadas pela instabilidade de arribas e vertentes, e neste caso,
verifica-se grande parte da área de risco elevado e pontualmente de risco muito elevado. Verificam-se, também, alguns pontos
de risco moderado. As áreas ameaçadas por risco de incêndio abrangem grande parte da delimitação da ARU, tendo esta
zona sido das mais afetadas aquando do incèndio de 2016. Pontualmente existem algumas áreas ameaçadas por cheias.
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A. Em termos de Classificação e Qualificação de Solo – conforme extrato da Planta de Ordenamento I  a ARU -
Corujeira do Monte I Caminho dos Tornos localiza-se sobretudo nas Áreas de  Edificação Dispersa – AED.
A edificação fica sujeita ao cumprimento dos artigos 14º, 29º e 30º do Regulamento do PDM, cumulativamente e/as normas de
regulamento geral do PDM:

Artigo 14.º Exigência de infraestruturação

1. Sem prejuízo dos condicionamentos legais e regulamentares aplicáveis, a construção de edifícios ou qualquer outra
forma de utilização, ocupação ou transformação do uso do solo para atividades humanas só pode ser viabilizada desde que:
a) O local onde se pretendam implantar, dispuser de via de acesso com características apropriadas às exigências de
circulação de pessoas e veículos, devendo as características dessas vias, nos casos legalmente exigíveis ou ainda quando se
tratar de edifícios que permitam a permanência ou presença frequente de pessoas, corresponder à tipologia de vias de acesso
que garantam a circulação de veículos das forças de segurança e proteção civil;
b) No caso de não existir via, esta seja construída concomitantemente com a construção do edifício em causa ou
previamente à utilização, ocupação ou transformação do uso do solo.
2. O regime definido no número anterior é extensivo, com as necessárias adaptações, às restantes infraestruturações
básicas necessárias, em função da natureza das atividades a instalar, nomeadamente abastecimento de água potável,
drenagem de esgotos, abastecimento de energia elétrica e outras legal ou regulamentarmente exigíveis.
3. Sempre que não existam, no todo ou em parte, redes públicas de infraestruturas, e a inexistência destas não for
impeditiva, por determinação legal ou regulamentar, da viabilização da atividade, ocupação ou edificação em causa, devem
ser exigidas, para as infraestruturas em falta, soluções técnicas individuais comprovadamente eficazes e ambientalmente
sustentáveis, ficando a sua construção e manutenção da responsabilidade e encargo dos respetivos interessados.
4. Quando se pretenda implantar um edifício destinado à permanência ou presença frequente de pessoas, em local
situado a uma distância à via pública habilitante mais próxima superior à estabelecida na legislação em vigor, relativa à
proteção e segurança de pessoas e bens, a sua viabilização fica condicionada à existência ou construção de um acesso viário,
público ou privado, entre o edifício em causa e uma via pública habilitante, com características que garantam a possibilidade
da sua utilização por veículos de segurança e proteção civil.

 Artigo 29º Caracterização e usos

1. As áreas de edificação dispersa constituem espaços edificados preexistentes, localizados na envolvente da cidade do
Funchal, caracterizando-se umas por terem uma natureza mais isolada e outras por serem uma continuidade do tecido urbano,
representando ambas uma ocupação de baixa densidade e de carácter urbano-rural.
2. As áreas de edificação dispersa destinam-se à manutenção das edificações com fins habitacionais preexistentes,
admitindo-se a colmatação da malha.
3. Nas áreas de edificação dispersa admitem-se, como usos complementares ao uso habitacional, a instalação de
atividades com funções comerciais ou de serviços de apoio à população local, assim como, os empreendimentos de turismo
no espaço rural, excluindo os hotéis rurais.

Artigo 30º Edificabilidade:

1. O regime de edificabilidade das áreas de edificação dispersa tem por objetivo a contenção do seu crescimento e a sua
qualificação em harmonia com os usos dominantes do solo rústico e com a fragilidade do território no que respeita aos riscos.
2. Nas áreas de edificação dispersa são admitidas obras de construção ou de ampliação necessárias à concretização dos
usos e atividades referidos no número 3 do artigo anterior.
3. Nas áreas de edificação dispersa a tipomorfologia padrão de ocupação edificada traduz-se em edifícios isolados de
tipologia de habitação unifamiliar.
4. Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública e das disposições de salvaguarda e proteção previstas no
capítulo VIII, a capacidade edificatória máxima admissível nas áreas de edificação dispersa, é a que resulta da conjugação
dos seguintes parâmetros urbanísticos:
a) Área total de construção máxima de 170m2;
b) Número máximo de pisos: 2;
c) Altura total de qualquer das fachadas: não superior a 7m;
d) Área coberta máxima: 100m2, desde que não ultrapasse um índice de área coberta de 0,15;
e) Índice de impermeabilização de solo máximo: 0,40;
f) Máximo de fogos por parcela: 1;
g) Afastamento mínimo às estremas laterais: 3m;
h) Afastamento mínimo ao tardoz: 6m;
5. Forma de edificação: totalmente implantada dentro da área da parcela contida numa faixa com 25m de profundidade
adjacente à via pública habilitante confinante.
6. Nas áreas de edificação dispersa, as obras de ampliação dos edifícios de habitação existentes estão limitadas ao
cumprimento dos parâmetros referidos no número anterior, quando aplicáveis.
7. Nas áreas de edificação dispersa admite-se a instalação de empreendimentos de turismo no espaço rural, quando a
ampliação não ultrapasse 20% da área total de construção existente e não provoque um aumento da altura da fachada. 8. Nas
áreas de edificação dispersa só podem verificar-se atos de destaque, se as parcelas não edificadas resultantes, possuírem
área igual ou superior a 1500m2.

No caso de Legalização da situação de edificações existentes, a mesma ficará sujeita ao disposto no  Artigo 97º do
Regulamento do Plano Diretor do Funchal:

1. A situação de edificações ou utilizações do solo fisicamente existentes mas não licenciadas, comunicadas ou
autorizadas à data da entrada em vigor da primeira revisão do PDM, pode ser legalizada pela Câmara Municipal, sem que se
verifique a sua plena conformidade com a respetiva disciplina e/ou com outra regulamentação municipal relativa à edificação,
desde que se cumpram cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Seja comprovado que a sua existência é anterior a 2013, por constar de cartografia da época ou de outras formas de
registo idóneas, designadamente descrição predial ou inscrição na matriz;
b) A ocupação e utilização do solo não violem servidões administrativas e restrições de utilidade pública vigentes para o
local, obtenham o respetivo parecer favorável da entidade da tutela e sejam admissíveis à luz das restrições e
condicionamentos decorrentes das disposições de salvaguarda e proteção referidas no capítulo VIII;
c) Se trate de uso habitacional ou, no caso de outros usos e atividades, se integrem na matriz de usos admissíveis para a
categoria ou subcategoria de espaço em que se localizam, de acordo com o PDM;
d) A edificação ou utilização do solo fisicamente existente cumpre os requisitos mínimos exigidos para situações de
legalização em normas legais e normas regulamentares não municipais, sem prejuízo do disposto no nº3;
e) Se verifique a adequada inserção urbana e paisagística da edificação ou utilização do solo e que o cumprimento das
normas infringidas implica um sacrifício desproporcionado face à gravidade da desconformidade existente;
f) Quando se trate de usos não habitacionais, seja reconhecido pela Câmara Municipal, através de deliberação expressa,
que as atividades em causa são de interesse municipal;
g) O cumprimento das necessárias condições de estabilidade e segurança das construções seja assumido por técnico
legalmente habilitado, por meio de termo de responsabilidade.

2. Quando se trate de usos não compatíveis ou conformes com a matriz de usos admissíveis para a categoria ou
subcategoria de espaço em questão, de acordo com o PDM, a legalização só é admissível, para além da verificação dos
requisitos enunciados no número anterior, do reconhecimento, mediante deliberação expressa da Câmara Municipal, que a
atividade em causa é de interesse municipal.

3. A legalização é ainda admissível quando, mediante a realização de obras de correção ou adaptação, resulte numa
melhoria das condições de desempenho e de segurança em termos funcionais, estruturais e construtivos, e das condições
higiénico-sanitárias e de salubridade das edificações, por forma a garantir a referida melhoria e o cumprimento dos requisitos
mínimos exigidos nas normas legais e regulamentares relativas à edificação, vigentes à data da respetiva construção.

B. Em termos de Disposições de Salvaguarda e Proteção – conforme extrato da Planta de Ordenamento II,
verificam-se ao nível de Riscos Naturais:

Áreas Ameaçadas pela instabilidade de arribas e vertentes, e neste caso, verifica-se grande parte da área de risco elevado e
pontualmente de risco muito elevado. Verificam-se, também, alguns pontos de risco moderado.
As construções ficam sujeitas, entre outras, ao cumprimento do Artigo 72º, pontos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do Regulamento do Plano
Diretor Municipal:

2. Nas áreas classificadas como zonas de risco muito elevado é interdita a realização de operações urbanísticas, com
exceção das obras de conservação e beneficiação.

3. Nas áreas classificadas como zonas de risco elevado, a realização de operações urbanísticas não pode contribuir para
aumentar o grau de perigosidade dos locais em causa.
4. A comprovação do não agravamento do grau de perigosidade dos locais em causa, referida no número anterior, é
realizada cumulativamente através da:
a) Apresentação de um relatório geológico e geotécnico da responsabilidade do requerente, com indicação clara quanto à
natureza e condições do terreno;
b) Demonstração da conformidade do projeto com as normas legais e regulamentares aplicáveis e das medidas adotadas
que garantem a diminuição do grau de perigosidade, a manutenção ou o aumento da segurança e estabilidade do local, a
partir das condições de drenagem e de movimentação de volumes de rocha e solos;
c) Apresentação de um termo de responsabilidade do técnico habilitado para o efeito.
5. Nas áreas classificadas como zonas de risco moderado, a realização de operações urbanísticas sujeitas a controlo
prévio, não pode contribuir para elevar o grau de perigosidade dos locais em causa, cabendo ao interessado a apresentação
de um termo de responsabilidade de um técnico habilitado para o efeito.
6. A realização de operações urbanísticas nas áreas contiguas às áreas classificadas como zonas de risco muito elevado
fica condicionada ao cumprimento do disposto no número 4.
7. É exceção aos números anteriores as operações urbanísticas realizadas ao abrigo da disciplina estabelecida por plano
de pormenor quando estes, na sua elaboração, tenham incorporado as orientações definidas nos números anteriores e
apresentado os respetivos documentos técnicos comprovativos.
8. Nos procedimentos de legalização de edifícios implantados em áreas ameaçadas pela instabilidade de arribas e
vertentes são exigidos, ainda que com as devidas adaptações, os elementos constantes nos números 3, 4 e 6 em função das
respetivas zonas de grau de suscetibilidade em que se inserem.

Pontualmente existem algumas Áreas Ameaçadas por Cheias, pelo que as construções ficam sujeitas ao disposto no Artigo
70º do RPDM:

1. O licenciamento de obras de reconstrução, ampliação e novas obras de edificação em áreas ameaçadas por cheias fica
condicionado a parecer prévio obrigatório e vinculativo da entidade com competência em matéria de domínio hídrico, até à
integração nos planos municipais de ordenamento do território, da definição dos leitos de cheia, nos termos da lei em vigor.
2. Nas áreas ameaçadas por cheias, nos pisos térreos é interdita a habitação, bem como a instalação de equipamentos
coletivos.
3. Nas áreas ameaçadas por cheias, todas as obras de construção têm que ser estanques a cotas topográficas inferiores à
cota da cheia centenária.
4. Nas áreas ameaçadas por cheias, os parques de estacionamento em cave devem ser igualmente construções
estanques e com os seus acessos localizados acima da cota da cheia centenária.

Em relação às Áreas Ameaçadas por Incêndios, as construções ficarão sujeitas ao disposto no Artigo 73º do Regulamento do
Plano Diretor do Funchal:

1. Nas áreas ameaçadas por incêndios localizadas em solo rústico ficam interditas a realização de novas construções,
assim como a ampliação de construções existentes.
2. Nas áreas ameaçadas por incêndios localizadas em solo rústico, as construções existentes devem proceder à criação
de uma faixa de gestão de combustível numa área de 50m em torno das mesmas.
3. As áreas ameaçadas por incêndios que se encontrem adjacentes ao solo urbano, devem ser objeto de gestão de
combustível numa faixa com largura não inferior a 50m contada a partir do limite do perímetro das categorias respetivas.
4. Nas áreas ameaçadas por incêndios localizadas em solo urbano, os espaços não edificados devem  ser objeto de
ações de gestão de combustível e deve privilegiar-se a utilização de espécies com baixa inflamabilidade e combustibilidade.

Qualquer tipo de criação de Infraestruturas e equipamentos de apoio à proteção civil, ficará sujeito ao cumprimento do artigo
76º do RPDM, nomeadamente do seu ponto 3:

3. Sem prejuízo do cumprimento do disposto no número anteriores, a implantação de um grande gerador de deslocações
não deve condicionar a acessibilidade viária às infraestruturas de apoio à proteção civil, estando o seu licenciamento sujeito a
parecer da entidade responsável pela proteção civil.
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C. Em termos de Programação e Execução – conforme extrato da Planta de Ordenamento III, a ARU Corujeira do
Monte, faz parte da  UOPG 06 - Monte

Fica dentro dos limites da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão UOPG 06 - Monte, pelo que, pelo disposto na alínea
a) do nº.1 do artigo 91º, as UOPG corresponde a um conjunto de áreas territoriais dotadas de um programa operacional que
promove a concretização do PDM no seu âmbito territorial.
Sem prejuízo dos objetivos específicos estabelecidos para cada uma, as UOPG têm como objetivo geral garantir uma
evolução articulada da ocupação do território, promovendo o seu desenvolvimento ordenado de acordo com as prioridades
que melhor sirvam o interesse do concelho, devendo a concretização das respetivas diretrizes de atuação, traduzir-se num
sistemático reforço das dotações de áreas verdes e de utilização coletiva, equipamentos e infraestruturas e na promoção da
qualificação do desenho urbano através de soluções de conjunto, conforme o disposto no ponto 2, do mesmo artigo.

D. Em termos de Servidões Administrativas e restrições de Utilidade Pública – conforme extrato da Planta de
Condicionantes

Verificam-se a nível de Recursos Naturais algumas linhas de água, pelo que as construções na faixa de 50metros das
mesmas, ficarão condicionandas ao disposto no Artigo 7º, ponto 4 do RPDM:
4. Até à aprovação da delimitação das zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias e respetiva regulamentação nos
termos da lei, estão sujeitas a parecer vinculativo da entidade com competência na gestão do domínio público hídrico fluvial,
todas as ações e usos na faixa de 50m para cada lado das linhas de água.
A nível de Património Edificado, verifica-se um Imóvel de Interesse Público, 02.02, na Planta de Condicionantes, Quinta do
Monte/Pico da Pedra, pelo que as construções em zona de proteção de Imóvel Classificado, ficarão sujeitas a parecer
favorável vinculativo da Direção Regional da Cultura.
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Principais subsistemas da ARU
A Zona dos Tornos

B Zona da Eira do Lombo

C Zona do Cabeço dos Lombos

Habitações e construções em geral
Armazém
Arrecadação
Barraca

Garagem
Telheiro ou Alpendre
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ESTADOS DE CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO
[ESTUDO EFECTUADO ATRAVÉS DOS DADOS DOS CENSOS 2011]

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala

Edifícios devolutos Edifícios em ruínas Edifícios muito degradados Edifícios pouco degradados Conclusões

Em estado de abandono e sem ocupantes
registados

Ausência ou inoperacionalidade de infraestruturas
base. Anomalias que colocam em risco a saúde e
segurança, podendo motivar acidentes graves ou
muito graves,  requerendo trabalho de substituição
ou reparação pontual, ampla ou total, de forte
execução.

Anomalias que prejudicam o aspecto do edifício e
que requerem trabalhos de reparação, limpeza ou
substituição pontuais de forte execução.

Anomalias que prejudicam o aspecto do edifício e
que requerem trabalhos de limpeza ou reparação,
pontual ou ampla, de média execução.

16 edifícios DEVOLUTOS
35 edifícios em RUÍNAS
07 edifícios MUITO DEGRADADOS
77 edifícios DEGRADADOS
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ESTADOS DE CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO
[LEVANTAMENTO EDIFICADO EM RUÍNA E MAU ESTADO CONSERVAÇÃO 2019]

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala

Conclusões

43 edifícios em RUÍNA
17 edifícios MUITO DEGRADADOS
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Ausência ou inoperacionalidade de infraestruturas
base. Anomalias que colocam em risco a saúde e
segurança, podendo motivar acidentes graves ou
muito graves,  requerendo trabalho de substituição
ou reparação pontual, ampla ou total, de forte
execução.

Edifícios muito degradados

Anomalias que prejudicam o aspecto do edifício e
que requerem trabalhos de reparação, limpeza ou
substituição pontuais de forte execução.
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Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala

Conclusões

21 edifícios CONTINUAM EM RUÍNAS
22 edifícios NOVAS RUÍNAS
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Edifícios em ruínas registados em 2011

A identificação do edificado em ruína foi obtida
através da análise aos dados dos Censos 2011.

Edifícios em ruínas registados em 2019

A identificação do edificado em ruína foi obtida
através da análise no terreno das ruínas existentes
elaborado pela CMF.

EDIFICADO EM RUÍNA
[COMPARAÇÃO DO EDIFICADO EM RUÍNA ENTRE OS CENSOS 2011 E 2019]
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60% das ruínas continuam em ruínas desde 2011
3,5% do total do edificado são ruínas desde 2011
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DISTRIBUIÇÃO DE EMPREGALIDADE
[INFORMAÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DOS CENSOS 2011]
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67% dos residentes em idade laboral estão empregados

53% dos residentes não possuem actividade económica ou são pensionistas
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DISTRUIBUIÇÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS
[INFORMAÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DOS CENSOS 2011]
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Zona com predominância de residentes entre os 25 e os 64 anos
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14% dos residentes são crianças (até aos 13 anos)

74% dos residentes são jovens e/ou adultos (dos 13 até aos 64 anos)

12% dos residentes são idosos (com mais de 64 anos)
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DISTRUIBUIÇÃO DAS HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
[INFORMAÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DOS CENSOS 2011]
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Zona com predominância de residentes que não sabem ler e escrever
Zona com predominância de residentes que frequentam ou concluiram o ensino básico

Zona com predominância de residentes que frequentam ou concluiram o ensino secundário
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6% dos residentes não sabem ler nem escrever

63% dos residentes estão a frequentar ou têm o ensino secundário completo

31% dos residentes estão a frequentar ou têm o ensino superior completo
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DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE RESIDENTES
[INFORMAÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DOS CENSOS 2011]
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ÁREAS VERDES
[PLANTA DA CIDADE - INFORMAÇÃO ACTUALIZADA EM 2019]

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala

Área agrícola e florestal
Área verde em geral

Área de bananal

Área de Canavial
Área de mata
Área de mato

Área de sequeiro
Área de vinha

ER
 1

03

largo da fonte

teleférico

ER 103

caminho dos tornos

es
tra

da
 d

a 
co

ru
je

ira



ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

CARTA DO PATRIMÓNIO
[INFORMAÇÃO ACTUALIZADA EM 2019]
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Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana
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Imóvel de valor Regional
01 Quinta do Monte/Quinta dos Jardins do Imperador
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ÁREAS EM RISCO OU AMEAÇADAS
[PLANO DIRECTOR MUNICIPAL APROVADO EM 2018]

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala

Áreas ameaçadas pela instabilidade de arribas e vertentes
Risco Muito Elevado

Risco Elevado

Risco Moderado

Áreas ameaçadas por incêndios
Áreas ameaçadas por cheia

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . DIAGNÓSTICOS

ER
 1

03

largo da fonte

teleférico

ER 103

caminho dos tornos

es
tra

da
 d

a 
co

ru
je

ira



ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

GESTÃO URBANÍSTICA
[CMF - ACTUALIZADO EM 2018]

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala
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Alinhamentos de obras públicas
Alinhamentos na Planta da Cidade

Cedências de gestão urbanística

Cedências em Loteamentos
Cedências em destaques
Destaques e separações físicas
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ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

ÉPOCAS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICADO
[ESTUDO EFECTUADO ATRAVÉS DOS DADOS DOS CENSOS 2011]

Construído entre 1784 - 1919
Construído entre 1919 - 1945

Construído entre 1946 - 1960

Construído entre 1961 - 1970
Construído entre 1971 - 1980
Construído entre 1981 - 1990

Construído entre 1991 - 2000
Construído entre 2001 - 2011
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Conclusões

Apenas um edifício foi construído entre 1784 - 1919
2% dos edifícios foram construídos entre 1919 - 1945
11% dos edifícios foram construídos entre 1946 - 1960
12% dos edifícios foram construídos entre 1961 - 1970
17% dos edifícios foram construídos entre 1971 - 1980
23% dos edifícios foram construídos entre1981 - 1990
22% dos edifícios foram construídos entre 1991 - 2000
13% dos edifícios foram construídos entre 2001 - 2011



ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

TIPOS DE COBERTURA DO EDIFICADO
[ESTUDO EFECTUADO ATRAVÉS DOS DADOS DOS CENSOS 2011]

Cobertura plana
Cobertura inclinada em telhas ou betão

Cobertura inclinada noutros materiais

Cobertura mista (plana e inclinada)
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Conclusões

8% dos edifícios possuem cobertura plana
69% dos edifícios possuem cobertura inclinada em telhas ou betão
2% dos edifícios possuem cobertura inclinada noutros materiais
21% dos edifícios possuem cobertura mista (plana e inclinada)



ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

ESTRUTURA DO EDIFICADO
[ESTUDO EFECTUADO ATRAVÉS DOS DADOS DOS CENSOS 2011]

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala

Estrutura em alvenaria e placa
Estrutura em betão armado

Estrutura em madeira
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Conclusões

9% dos edifícios possuem estrutura em alvenaria e placa
98% dos edifícios possuem estrutura em betão armado
1% dos edifícios possuem estrutura em madeira



ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

PATRIMÓNIO IMÓVEL
[CMF -ACTUALIZADO EM 2018]

Património Imóvel do Governo Regional
GR01 - Jardins da Quinta do Imperador

Património Imóvel da Câmara Municipal do Funchal
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala

Património Imóvel privado

CMF01 - Prédio rústico

CMF01

GR01
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ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

EQUIPAMENTOS
[CMF - ACTUALIZADO EM 2019]

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala

Equipamentos Desportivos
01 Polidesportivo do Monte

01
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ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

REDE DE ÁGUAS POTÁVEIS E GESTÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS
[CMF - ACTUALIZADO EM 2019]

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala

Águas residuais ou pluviais
Água potável
Rede eléctrica
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ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

PARAGENS DE TRANSPORTES PÚBLICOS
[CMF - ACTUALIZADO EM 2019]

Carreiras Urbanas - Horários do Funchal

19 (Centro - Levada corujeira - Centro)

20 (Centro - Monte - Centro) via corujeira

21 (Centro - Monte - Centro) via corujeira
48 (Nazaré - Monte - Nazaré) via corujeira

Carreiras interurbanas - Horários do Funchal

56 (Funchal - Santana - Funchal) via ribeiro frio

103 (Funchal - Arco São Jorge - Funchal) via ribeiro frio

138 (Funchal - São Jorge - Funchal) via ribeiro frio

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala
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ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

TIPOS DE USO DAS VIAS
[CMF - ACTUALIZADO EM 2019]

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala

Via exclusivamente pedonal
Via exclusivamente rodoviária

Via de utilização pedonal e rodoviária
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ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

LARGURA DAS VIAS
[CMF - ACTUALIZADO EM 2019]

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala

1.0 m
1.1 m

1.2 m

1.5 m
2.0 m

2.5 m

2.7 m
3.2 m

3.3 m

3.5 m
4.0 m

4.5 m

5.0 m
6.5 m
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ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

TIPOS DE PAVIMENTOS DAS VIAS
[CMF - ACTUALIZADO EM 2019]

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala

Betão
Betuminoso

Betuminoso e calçada de calhau rolado
Calçada

Calçada em calhau rolado
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ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

TUTELA DAS VIAS
[CMF - ACTUALIZADO EM 2019]

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala

Câmara Municipal do Funchal
Governo Regional da Madeira
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ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

PASSEIOS PÚBLICOS
[CMF - ACTUALIZADO EM 2019]

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala
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Vias com Passeio público
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ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

COMÉRCIO E SERVIÇOS
[CMF - ACTUALIZADO EM 2019]

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala

Bar ou Café
01 Sem designação comercial

02 "Monte verde"
03 "A corujeira"

04 "Snack-bar Marcos"
05 "Polana"

06 "O 11"

07 Sem designação comercial

08 Sem designação comercial
09 "MAD Reparações"

Estabelecimento comercial
Venda ou minimercado
10 Sem designação comercial

11 Sem designação comercial

01

04

03

10

07

11

02

08

05

09

06
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ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
[CMF - ACTUALIZADO EM 2019]

Áreas críticas de remoção
Ecopontos Públicos

Contentores colectivos
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Delimitação dos subsistemas da Área de Reabilitação Urbana

Desenho sem escala
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 ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA .  OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS FUNDAMENTAISÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

EIXOS CENTRAIS DA ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA

A elaboração do projeto - delimitação da ARU – advém da concretização de uma das ações estratégicas da revisão do PDMF,
visando uma forte aposta estratégica na reabilitação urbana, na construção de uma cidade inclusiva, na necessidade de
fortalecer a resiliência urbana através da redução dos níveis de exposição de pessoas e bens materiais aos riscos naturais e
na visão de controlar e equilibrar espacialmente a valorização imobiliária através de uma estratégia de contenção da mancha
urbana, de qualificação, de reabilitação urbana, bem como de consolidação do tecido urbano e de esbatimento das
desigualdades territoriais e sociais associadas à diversidade de capacidades construtivas. Advém igualmente, da motivação
da consciência coletiva dos inúmeros processos de desvitalização e degradação que invadiram o tecido consolidado da cidade
do Funchal, gerando a necessidade de políticas proativas.

A estratégia de reabilitação e regeneração urbana visa recuperar e reinventar a identidade das “Zonas Altas” do Funchal,
criando uma base sólida para promover uma dinâmica sustentada de reforço da sua posição na cidade, de crescimento
económico e desenvolvimento social e cultural.

Assim sendo, a proposta de delimitação da ARU das “Zonas Altas” do Funchal (Corujeira/Tornos), tem como estratégia política
e técnica basilar, promover a reabilitação dos edifícios da área de intervenção, mediante a concessão de incentivos e apoios
aos proprietários e demais titulares de outros direitos, ónus e encargos, assim como a reabilitação do espaço rústico/urbano
deste local.

A ARU, das “Zonas Altas” do Funchal está também enquadrada na estratégia local de Habitação do Municipio do Funchal, que
tem feito uma clara aposta na reabilitação urbana.

Enquadrado na estratégia estabelecida pelo executivo, no seu Programa de Governo para Município do Funchal 2014-2020 –
tornar o Funchal na melhor cidade portuguesa para se viver, uma cidade que, nomeadamente:

. Ofereça oportunidades para todas as idades e uma cidade para a vida

. Seja reconhecida pela sua beleza natural e pela qualidade ambiental

. Alcance um desenvolvimento de qualidade e da gestão urbana

. Seja inclusiva, solidaria e cooperativa

. Seja dinâmica, vibrante e culturalmente expressiva

Assim, foram estabelecidos eixos estratégicos e objetivos genéricos e específicos de intervenção.
Os eixos estratégicos de intervenção, a serem desenvolvidos no âmbito da estratégia de reabilitação urbana ou do programa
estratégico de reabilitação urbana (PERU)  são, nomeadamente:

. Reinventar as “Zonas Altas” do Funchal enaltecendo a sua identidade e culturas locais e fortalecer vivências locais

. Promoção da reabilitação de construções antigas (tecnicas construtivas) e limpeza dos elementos dissonantes

. Integração e articulação na cidade e na envolvente garantindo boas acessibilidades

. Minimizar os riscos de pessoas e bens assegurando mecanismos preventivos de transformação e ocupação

. Promover  a  revitalização  económica  e  social:  revitalizar  económica  e socialmente a área de intervenção

. Promoção da eficiência energética e sustentabilidade ambiental

. Afirmar as “Zonas Altas” do Funchal como destino turístico através do reforço dos espaços dedicados ao turismo,
cultura e lazer

[OBJECTIVOS GENÉRICOS E OBJECTIVOS ESPECÍFICOS]

De acordo com as directrizes dos eixos centrais estratégicos em análise, é extremamente pertinente, desde já, ainda numa
fase inicial definir medidas e objectivos que irão ao encontro dos eixos estratégicos propostos e servirão como base para
influenciar toda a reabilitação e desenvolvimento das zonas altas do Funchal.

Seguidamente é apresentado um conjunto de objectivos que visam ser linhas condutoras para as medidas a aplicar em toda a
área a intervencionar com o objectivo de promover a sustentabilidade da presente intervenção.

[OBJECTIVOS GENÉRICOS]

• "Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente inadequados (alínea a), do
artigo 3º, do RJRU)

• Reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação (alínea b),  do artigo 3º, do RJRU)

• Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos espaços não edificados
(alínea c), do artigo 3º, do RJRU)

• Garantir a proteção e promover a valorização do património cultural (alínea d), do artigo 3º, do RJRU)

• Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação e competitividade
urbana (alínea e), do artigo 3º, do RJRU)

• Modernizar as infra-estruturas urbanas (alínea f), do artigo 3º, do RJRU)

• Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos (alínea g), do artigo 3º, do
RJRU)

• Requalificar os espaços verdes, espaços urbanos e os equipamentos de utilização colectiva (alínea j), do artigo 3º, do
RJRU)

• Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna (alínea n), do artigo 3º,
do RJRU)

• Recuperar os espaços urbanos funcionalmente obsoletos, promovendo o seu potencial para atrair funções urbanas
inovadoras e competitivas (alínea o), do artigo 3º, do RJRU)

• Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão da via pública e dos demais
espaços de circulação (alínea p), do artigo 3º, do RJRU)

• Promover a criação e a melhoria das  acessibilidades para cidadãos  com mobilidade condicionada (alínea q), do artigo
3º, do RJRU)

• Promover a melhor integração das zonas altas no desenvolvimento da cidade e assegurar a sua articulação harmoniosa
com os  espaços confinantes de construção mais recentes

• Incentivar e apoiar o desenvolvimento integrado das zonas altas, designadamente através do fomento da participação
equilibrada dos agentes económicos, sociais e culturais

• Revitalizar os vários espaços públicos existentes nas zonas altas, designadamente através do fomento das atividades
que tradicionalmente neles têm lugar

[OBJECTIVOS ESPECÍFICOS]

• Fomentar a valorização cultural das “Zonas Altas”, fornecendo uma identidade própria do local de acordo com o
contexto e cultura locais

• Melhoria das condições de acesso às habitações

• Promoção da reabilitação de construções antigas (tecnicas construtivas) e limpeza dos elementos dissonantes

• Estímular o uso agrícola – paisagem pontuada e a proteger pela utilização de “poios”

• Melhorar o parque de estacionamento das zonas altas e melhoria das infra-estruturas de transportes públicos e acessos
essenciais

• Melhorar as plataformas de recolha e gestão dos resíduos sólidos

• Fomentar oportunidades de negócio de forma a garantir os serviços necessários e trabalho para os moradores

• Criar mais equipamentos coletivos em imóveis devolutos recuperados, como incentivo à permanência da população e
polo de atração para novos residentes;

• Redinamizar, em termos comerciais, o centro terciário principal, que manifesta sinais de abandono;

• Redefinir a política de transportes e estacionamento para o Centro do Funchal, que reduza o tráfego de atravessamento
e privilegie a circulação pedonal;

• Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e privados (alínea r, do artigo 3º do
RJRU)."

ESTA SECÇÃO ENQUADRA-SE NO PONTO DOIS, ALÍNEA [A] DO ARTIGO Nº 13 DA LEI Nº 32/2012
O ARTIGO Nº 13 REFERE-SE À SEGUNDA PARTE, PRIMEIRO CAPÍTULO, SECÇÃO DOIS, DA REFERIDA LEI



ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS FUNDAMENTAISÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

CONSTRUÇÕES PÚBLICAS E PATRIMÓNIO DE ACESSO CONDICIONADO

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA

espaços abertos de
fruição pública

equipamentos de
cidade

rede viária e
pedonal

PÚBLICO
dilatação do espaço de uso público
[espaços abertos e equipamento]

permeabilidade pedonal
controlo de tráfego rodoviário

PATRIMÓNIO
qualificação e abertura ao
público de valores patrimoniais
gerais

PRIVADO
Cedências de espaço para
domínio público

Requalificação de áreas
desqualificadas

verdes

ruínas / devolutos mau estado

áreas desqualificadas

domínio público

ÁREAS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA

espaços públicos
fundamentais

rede fundamental de
conexão com o espaço

público

enquadra e qualifica enquadra e qualifica

cedências de espaço
para domínio público

CONSTRUÇÕES PRIVADAS

Novos espaços públicos Mudança programática

Espaços Verdes Novos acessos

rede
transportes
públicos

equipamentos de
proximidade

percursos
pedestres
programáticos

PROGRAMA ESTRATÉGICO

Assumindo as problemáticas e as circunstâncias presentes na área de reabilitação urbana, elabora-se um esquema
programático de forma a lançar as bases de um programa geral de intervenção sobre a área de reabilitação urbana a
desenvolver no Programa Estratégico de Reabilitação Urbana para as zonas altas do Funchal.

Deste esquema programático resultam três grandes temas que estruturam a intervenção nestas áreas [Público e Privado e
Património] com clara centralidade na temática pública enquanto principal geradora de vida urbana, e que tem como
objectivos fundamentais: a dilatação e qualificação dos espaços de uso público (espaços abertos e equipamentos de
proximidade); a gestão das novas relações com a envolvente próxima e distante, melhoria dos acessos às habitações e
criação de condições de acesso à mobilidade reduzida, controle do tráfego rodoviário, melhoria do parque de estacionamentos
e dos acessos a transportes públicos. No que respeita ao domínio privado, a operação fundamental acaba por se centrar no
aumento e qualificação da função habitacional. O património deverá, com esta operação, ser objecto de qualificação que
promova a abertura à cidade de valores inacessíveis devido à sua afectação programática. Neste quadro de intervenção o
domínio privado e o património devem ser encarados sobretudo como aspectos que enquadram e valorizam o espaço público
em que se inserem. Por outro lado, o espaço público com desenho qualificado e devidamente infraestruturado é o suporte
necessário à vida dos residentes nas zonas altas da cidade e à valorização do seu património.

As novas áreas do domínio público compreendem, áreas a reconverter funcionalmente e áreas que são alvo de estudos
urbanos, vocacionadas para a implementação de equipamentos de proximidade. Os espaços públicos fundamentais, assim
como a rede de acessibilidades que os liga deverão ser qualificados em relação directa com os novos espaços a implementar
na área de reabilitação urbana das zonas altas.
Os imóveis em mau estado de conservação ou em ruína, assim como os devolutos são os espaços preferenciais para
intervenção sobre o domínio privado, que deve incidir sobre a requalificação de parque habitacional desqualificado. Com isto
pretende-se que as grandes intervenções fomentem a reabilitação das restantes àreas da ARU.

ESTA SECÇÃO ENQUADRA-SE NO PONTO DOIS, ALÍNEA [A] DO ARTIGO Nº 13 DA LEI Nº 32/2012
O ARTIGO Nº 13 REFERE-SE À SEGUNDA PARTE, PRIMEIRO CAPÍTULO, SECÇÃO DOIS, DA REFERIDA LEI



 ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA .  OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS FUNDAMENTAISÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS

REGIME EXCEPCIONAL PARA A REABILITAÇÃO URBANA

Nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) aprovado pelo Decreto-Lei nº 53/2014, de 8 de Abril, já
previsto no Decreto-lei nº307/2009 de 23 de Outubro, a reabilitação urbana constitui um objectivo estratégico e um esígnio
nacional assumido no programa do XIX Governo Constitucional.
o decreto-lei prevê a dispensa temporária do cumprimento de algumas normas previstas em regimes especiais relativos à
construção, desde que, em qualquer caso, as operações urbanísticas não originem desconformidades, nem agravem as
existentes, ou contribuam para a melhoria das condições de segurança e salubridade do edifício ou fração.
Assim, no que respeita ao Regulamento Geral das Edificações Urbanas aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951, prevê-se a dispensa da observância de disposições técnicas cujo cumprimento importa
custos incomportáveis e que não se traduzem numa verdadeira garantia da habitabilidade do edificado reabilitado. A referida
dispensa incide, designadamente, sobre aspetos relacionados com áreas mínimas de habitação, altura do pé-direito ou
instalação de ascensores.
Do mesmo modo, o presente regime prevê a dispensa de observância de determinados requisitos resultantes dos regimes
jurídicos em vigor sobre acessibilidades, requisitos acústicos, eficiência energética e qualidade térmica, instalações de gás e
infraestruturas de telecomunicações em edifícios. Tal não prejudica, no entanto, a manutenção da aplicação desses regimes
na parte em que o presente decreto-lei não disponha em contrário.
Com vista a conferir segurança aos investimentos que sejam realizados ao abrigo do presente regime, salvaguarda-se,
expressamente, que as operações de reabilitação que venham a ser realizadas com dispensa dos requisitos nele previstos,
não são afetadas pela cessação de vigência do regime excecional, desde que seja mantido um uso habitacional predominante.
Promove-se, desta forma, uma política urbana capaz de responder às necessidades e recursos de hoje, num edificado já
existente e que importa recuperar tornando-o atrativo e capaz de gerar riqueza agora e no futuro.

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da
Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto
O presente decreto-lei estabelece um regime excecional e temporário aplicável à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja
construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que se
destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação
1 — O presente decreto-lei aplica-se à reabilitação de edifícios ou de frações, concluídos há pelo menos
30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que se destinem a ser afetos total ou
predominantemente ao uso habitacional e desde que a operação urbanística não origine desconformidades, nem agrave as
existentes, ou contribua para a melhoria das condições de segurança e salubridade do edifício ou fração.
2 — Consideram-se operações de reabilitação, para efeitos do número anterior, as seguintes operações urbanísticas:
a) Obras de conservação;
b) Obras de alteração;
c) Obras de reconstrução;
d) Obras de construção ou de ampliação, na medida em que sejam condicionadas por circunstâncias preexistentes que
impossibilitem o cumprimento da legislação técnica aplicável, desde que não ultrapassem os alinhamentos e a cércea superior
das edificações confinantes mais elevadas e não agravem as condições de salubridade ou segurança de outras edificações;
e) Alterações de utilização.
3 — Considera-se que um edifício ou fração se destina a ser afeto, predominantemente, a uso habitacional quando pelo
menos 50% da sua área se destine a habitação e a usos complementares designadamente, estacionamento, arrecadação ou
usos sociais.

Artigo 3.º
Dispensa de aplicação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas
1 — As operações urbanísticas identificadas no artigo anterior, são dispensadas da observância das normas constantes dos
artigos 45.º a 52.º e 59.º a 70.º, do artigo 71.º sem prejuízo da existência de, pelo menos, um vão em cada compartimento de
habitação, e dos artigos 72.º, 73.º, 75.º a 80.º, 84.º a 88.º  97.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a alteração de parte de edifício ou de fração autónoma de uso habitacional
para uso não habitacional, sem que se altere o uso predominante habitacional do edifício, pode efetuar-se mantendo-se o
pé-direito preexistente.

Artigo 4.º
Dispensa de aplicação do regime legal de acessibilidades
As operações urbanísticas objeto do presente decreto -lei estão dispensadas do cumprimento de normas técnicas sobre
acessibilidades previstas no regime que define as condições de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção de
espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos e habitacionais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8
de agosto.

Artigo 5.º
Dispensa de aplicação de requisitos acústicos
As operações urbanísticas identificadas no n.º 2 do artigo estão dispensadas do cumprimento de requisitos acústicos,
previstos no Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de maio,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de junho, com exceção das que tenham por objeto partes de edifício ou frações
autónomas destinados a usos não habitacionais.

Artigo 6.º
Requisitos de eficiência energética e qualidade térmica
1 — As operações urbanísticas identificadas no n.º 2 do artigo 2.º estão dispensadas do cumprimento dos requisitos mínimos
de eficiência energética e qualidade térmica, nas situações em que existam incompatibilidades de ordem técnica, funcional ou
de valor arquitetónico, desde que justificadas mediante termo de responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projeto.
2 —um uso habitacional predominante. As operações urbanísticas referidas no número anterior estão dispensadas do
cumprimento dos requisitos mínimos de qualidade térmica quando existam incompatibilidades de viabilidade económica,
desde que justificadas mediante termo de responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projeto.
3 — As exigências legais de instalação de sistemas solares térmicos para aquecimento de água sanitária, assim
como o recurso a formas alternativas e renováveis de energia, podem ser dispensadas quando existam incompatibilidades de
ordem técnica, funcional, de viabilidade económica ou de valor arquitetónico, desde que justificadas mediante termo de
responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projeto.

4 — O termo de responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projeto, nos termos dos números anteriores, deve:
a) Indicar quais as normas legais ou regulamentares em vigor que o projeto não observa; e
b) Fundamentar a não observância dessas normas.

Artigo 7.º
Instalações de gás em edifícios
Não é obrigatória a instalação de redes de gás, nem a apresentação do respetivo projeto, relativamente aos edifícios
abrangidos pelo âmbito de aplicação do presente decreto-lei, quando não esteja prevista a sua utilização e desde qu esteja
prevista outra fonte energética.

Artigo 8.º
Infraestruturas de telecomunicações em edifícios
1 — Nos edifícios abrangidos pelo âmbito de aplicação do presente decreto-lei apenas é obrigatória a instalação das
seguintes infraestruturas de telecomunicações:
a) Espaços para as tubagens da coluna montante do edifício;
b) As redes de tubagem necessárias para a eventual instalação posterior de diversos equipamentos, cabos e outros
dispositivos;
c) Passagem aérea de topo e entrada de cabos subterrânea;
d) Sistemas de cablagem em pares de cobre, cabo coaxial, para distribuição de sinais sonoros e televisivos do tipo A e em
fibra ótica.
2 — As tubagens referidas no número anterior devem garantir a ligação das redes e infraestruturas públicas de comunicações
do exterior do edifício até ao interior do mesmo e, no caso das infraestruturas previstas nas alíneas
b) e d), a uma das divisões secas de maior dimensão de cada fração.
3 — O incumprimento do disposto no presente artigo configura a não instalação de infraestruturas obrigatórias, constituindo
contraordenação muito grave sancionável nos termos da alínea a) do n.º 3 e nos n.os 10 a 14 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º
123/2009, de 21 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 258/2009, de 25 de setembro, e pela Lei nº47/2013, de 10 de julho.

Artigo 9.º
Salvaguarda estrutural
As intervenções em edifícios existentes não podem diminuir as condições de segurança e de salubridade da edificação nem a
segurança estrutural e sísmica do edifício.

Artigo 10.º
Prevalência de regime
Na parte em que o presente decreto-lei não disponha em contrário, mantêm-se aplicáveis os regimes jurídicos que incidem
sobre as matérias nele reguladas, assim como as normas dos instrumentos de gestão territorial aplicáveis às operações
urbanísticas que constituem o seu objeto.

Artigo 11.º
Período de vigência
1 — O regime previsto no presente decreto-lei vigora pelo período de sete anos contados da sua entrada em vigor, sem
prejuízo do disposto nos números seguintes.
2 — O disposto no presente decreto-lei aplica-se aos procedimentos de controlo prévio das operações urbanísticas de
reabilitação de edifícios ou de frações pendentes à data da sua entrada em vigor, bem como aos pendentes à data da
cessação da vigência do presente decreto-lei.
3 — Quando se trate de operação urbanística de reabilitação isenta de controlo prévio, o disposto no presente
decreto-lei aplica-se ainda às obras pendentes à data da cessação da vigência do presente decreto-lei.
4 — As operações realizadas ao abrigo do presente regime não são afetadas pela cessação de vigência d presente
decreto-lei, enquanto os edifícios ou frações mantiverem
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SALVAGUARDA ESTRUTURAL*
As intervenções não podem diminuir as condições de segurança e de salubridade da edificação da edificação nem a segurança estrutural e sísmica do edifício
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EDIFÍCIOS CONCLUÍDOS HÁ PELO MENOS 30ANOS
DESDE QUE SE DESTINEM A SER AFETOS TOTAL OU PREDOMINANTEMENTE AO USO

HABITACIONAL

EDIFÍCIOS LOCALIZADOS EM ÁREAS DE
REABILITAÇÃO URBANA

DESDE QUE SE DESTINEM A SER AFETOS aTOTAL OU PREDOMINANTEMENTE
AO USO HABITACIONAL

DISPENSA DE APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DAS EDIFICAÇÕES URBANAS
SEM PREJUÍZO DA EXISTÊNCIA DE, PELO MENOS, UM VÃO EM CADA COMPARTIMENTO DE HABITAÇÃO

REGIME LEGAL DE
ACESSIBILIDADES

— Dispensadas do cumprimento e normas
técnicas sobre acessibilidades previstas no
regime que define as condições de
acessibilidade a satisfazer no projecto e na
construção de espaços públicos, equipamentos
colectivos e edifícios públicos e habitacionais.

REQUISITOS
ACÚSTICOS

—Dispensadas do cumprimento de requisitos
acústicos, com excepção, das que tenham por
objecto partes de edifício ou fracções autónomas
destinadas a usos não habitacionais

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA E
QUALIDADE TÉRMICA

—Dispensadas do cumprimento e normas
técnicas em situações em que existam
incompatibilidades de ordem técnica, funcional
ou de valor arquitectónico

—Dispensadas do cumprimento e normas
técnicas em situações em que existam
incompatibilidades económicas

INSTALAÇÃO DE
REDES DE GÁS

—Dispensadas do cumprimento e normas
técnicas sobre a instalação de redes de gás.
Não é obrigatória a instalação de redes de gás
esde que esteja prevista outra fonte energética.

INFRAESTRUTURAS
DE
TELECOMUNICAÇÕES

Apenas é obrigatória a instalação as seguintes
redes:

—Espaços para as tubagens da coluna montante
do edifício

—Redes de tubagens necessárias para a
eventual instalação  posterior dos diversos
equipamentos, cabos e outros dispositivos

—Passagem aérea de topo e entrada de cabos
subterrânea

—Sistemas de cablagens em pares de cobre,
cabo coaxial, para distribuição de sinais sonoros
e televisivos do tipo A e em fibra óptica

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA . ZONA DA CORUJEIRA E DOS TORNOS


	21
	Sheets and Views
	A3


	22
	Sheets and Views
	A3


	23
	Sheets and Views
	A3


	24
	Sheets and Views
	A3


	25
	Sheets and Views
	A3


	26
	Sheets and Views
	Layout1


	27
	Sheets and Views
	Layout1


	28
	Sheets and Views
	Layout1


	29
	Sheets and Views
	Layout1


	30
	Sheets and Views
	Layout1


	31
	Sheets and Views
	Layout1


	32
	Sheets and Views
	Layout1


	33
	Sheets and Views
	Layout1


	34
	Sheets and Views
	Layout1


	35
	Sheets and Views
	Layout1


	36
	Sheets and Views
	Layout1


	37
	Sheets and Views
	Layout1


	38
	Sheets and Views
	Layout1


	39
	Sheets and Views
	Layout1


	40
	Sheets and Views
	Layout1


	41
	Sheets and Views
	Layout1


	42
	Sheets and Views
	Layout1


	43
	Sheets and Views
	Layout1


	44
	Sheets and Views
	Layout1


	45
	Sheets and Views
	Layout1


	46
	Sheets and Views
	Layout1


	47
	Sheets and Views
	Layout1


	48
	Sheets and Views
	Layout1


	49
	Sheets and Views
	Layout1


	50
	Sheets and Views
	Layout1


	51
	Sheets and Views
	Layout1


	52
	Sheets and Views
	Layout1


	53
	Sheets and Views
	Layout1


	54
	Sheets and Views
	Layout1


	55
	Sheets and Views
	Layout1


	56
	Sheets and Views
	A3


	57
	Sheets and Views
	A3


	58
	Sheets and Views
	A3


	59
	Sheets and Views
	A3



